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 ا: اجلغرافيأولاًً

 السؤال األول : بم تفسر 

 ؟ فى الوطن العربى ةأهمية الزراع -1

 عدة مشكالت ؟ ةتواجه الزراع -2

 االستهالك فى مصر ؟ ةالقمح اليكفى حاج -3

 الدلتا بمصر ؟ رز فى شمالاأل ةتركز زراع -4

 القطن المصرى ؟ ةشهر -5

 البن ؟ ةاليمن بزراع ةشهر -6

 اعتماد معظم دول الوطن العربى على االمطار فى الزراعة ؟ -7

 ؟ الدواجن ةبتربي ةعربيالتقوم الدول  -8

 ا فى الوطن العربى؟االغنام أكثر الحيوانات انتشار   -9

 االبقار؟ ةتحتل السوادن المركز االول فى تربي -10

 يربى الجاموس فى البيئة الفيضية ؟ -11

 بالرغم من طول السواحل العربية أى أن إنتاجها من االسماك قليل ؟ -12

 تباين "إختالف" توزيع الثروة المعدنية فى الوطن العربى ؟ -13

 أهمية البترول فى الوطن العربى ؟ -14

 أهمية الغاز الطبيعى؟ -15

 وطن العربى ؟ أهمية الصناعة فى ال -16

 وجود مشكالت الصناعة فى الوطن العربى ؟ -17

 اسباب ضعف التجارة بين الدول العربية ؟ -18

 تقتصر تربية الجاموس على مصر والعراق ؟ -19

 قلة االنتاج السمكى فى الوطن العربى رغم طول سواحله ؟ -20

 يعد الفوسفات أهم الصخور االقتصادية ؟ -21
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 احة بالوطن العربى ؟تعدد أنواع السي -22

 السياحة من األنشطة االقتصادية المهمة فى الوطن العربى ؟ -23

 عدم تحقيق التكامل االقتصادى بين الدول العربية بشكل كبير ؟ -24

 إنشاء منطمة السياحة العربية ؟ -25

 ضرورة االهتمام بتكنولوجيا المعلومات لدعم التعاون العربى ؟ -26

 الدول العربية ؟ ضعف التجارة بين -27

 تية أكمل العبارات اآل -السؤال الثانى :

  . من مساحة الوطن العربى ................. بالوطن العربى ةالمزروع ةتقدر المساح -1

 .ة من سكان الوطن العربى بحرفة الزراع................. يعمل نحو أكثر من  -2

 . .................و عوامل .................  إلى عوامل ةتنقسم عوامل قيام الزراع -3

 .ةإنتاجيا  للحبوب الغذائي ةأكبر الدول العربي.................  تعتبر -4

المركز ................  من أشجار النخيل فى العالم وتحتل...............  يقدم الوطن العربى -5

 نتاج التمر.إاألول فى 

 إنتاجا  له. ةأولى الدول العربي..........  من إنتاج الموالح وتعد..........  حويسهم الوطن العربى بن -6

  من مساحة الوطن العربى.................. المراعى  ةتبلغ مساح -7

 .يةالفيض ةحيث البيئ.................  و.................  الجاموس على ةتقتصر تربي -8

 . ................. فى الوطن العربى ةحيواني أكثر الدول التى تمتلك ثروة -9

 . ................. فى إنتاج األسماك ةأولى الدول العربي -10

 يحدث التصحر بسبب ................. ، ................. . -11

ا فى الوطن العربى . -12  يعتبر ................. أقل الحبوب الغذائية انتشار 

 ................ المركز األول فى انتاج الشعير .تحتل دولة . -13

 تمثل ................. أولى دول الوطن العربى فى إنتاج األسماك . -14

من أهم الدول العربية التى تقوم بتربية الخيوول األصويلة ................. ، ................. ،  -15

 . ................. 
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تعتبوووور المغوووورب أكبوووور وأهووووم الوووودول العربيووووة فووووى إنتوووواج ............... ، ............... ،  -16

 ................  و ...............  ............... و

 أولى الدول العربية فى إنتاج وتصدير الحديد الخام ................ تعتبر  -17

ن اإلنتوووواج العوووالمى للغوووواز الطبيعووووى و يمتلووووك موووو ...............يسوووهم الوووووطن العربووووى بووو   -18

 من إحتياطى العالم من الغاز الطبيعى . ............... 

، . .............، ............. ،  ............. الدول العربية األسيوية المنتجة للغواز الطبيعوى  -19

.............. 

............... ، ............... من الدول التى تستخدم الطاقة الكهرومائية فى الوطن العربوى  -20

 . ...............بسبب ............... ، ............... ، 

ا خالل القرن  -21 ا كبير   . ...............شهدت الصناعة العربية تطور 

 ...............الخارج  يبلغ حجم واردات الوطن العربى من -22

 من جملة التجارة الخارجية العربية. ............... تصل نسبة التجارة البينية إلى  -23

 ...............أما الواردات فمعظمها ............... معظم الصادرات العربية  -24

 . ...............الوحدة االقتصادية العربية عام  أنشىء مجلس -25

 . ............... أنشئت جامعة الدول العربية عام  -26

 ...............،  ...............فى وسائل تحقيق التكامل االقتصادى العربى  -27

 من إيراد السياحة العالمية ................ تحصل الدول العربية على  -28

 . ...............زيارة المسجد األقصى من السياحة  -29

 . ...............، ............... من مقومات السياحة  -30

، ............... موووون مقومووووات التكاموووول االقتصووووادى بووووالوطن العربووووى الموقووووع المتميووووز ،  -31

 ............... ،............... . 

 . ...............، ............... من أمثلة السياحة العلمية والثقافية  -32

 . ...............، ............... سم السياحة الطبية إلى تنق -33
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 ليه العبارات :إتشير  كتب مااالسؤال الثالث : 

ا كامال   -1  (.................) . تناقص قدرة األرض على اإلنتاج الزراعى أو تدهورها تدهور 

 (.................)   . فى الوطن العربى ةالزراعي ىراضالمصدر الرئيسى لرى األ -2

 والرفيعة . ةمثل القمح واألرز والذرة الشاميمحاصيل يعتمد عليها االنسان فى غذائه  -3

          (.................) 

 ة .كم / ساع64تصل إلى  ةتمارس فى الوطن العربى وتتسابق الهجن بسرع ةشعبي ةهى رياض -4

          (.................) 

  ة حسب غنى هذه المراعى .ى بها حيوانات مختلفعتنمو طبيعيا  دون تدخل االنسان وترمراعى   -5

          (.................) 

 ..(...............)    كمية البترول المخزونة فى باطن األرض . -6

 ..(...............)  مجموع الدخول الخام إلى مواد وأدوات يستفيد منها اإلنسان . -7

 ..(...............)  السلع والمنتجات والخدمات التى تبيعها الدول للدول اآلخرى . -8

 ..(...............) السلع والمنتجات والخدمات التى تشير تشتريها الدول من الدول اآلخرى . -9

 .(................) إجمالى ما تنتجه الدولة من القطاعات االقتصادية المختلفة خالل عام . -10

 ..(...............) الرسوم التى تفرض على السلع التى تستوردها الدولة من الخارج . -11

 

 ( مع التصويب ( أو عالمة )ضع عالمة )  -السؤال الرابع :

 ( )  .تعتبر مصر أولى دول الوطن العربى فى إنتاج القمح  -1

 (  )  .بنجر السكر فى جنوب الوطن العربى  ةتتركز زراع -2

 ( )  . ةيعتبر القطن وقصب السكر من المحاصيل الشتوي -3

 (  )   .رز فى دول المغرب العربى األ ةتتركز زراع -4

 ( )  .من أشجار النخيل  :90يضم الوطن العربى حوالى  -5
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 على : ةلنتائج المترتبا : ما الخامسالسؤال 

 فى الوطن العربى؟ ة: قيام الزراع 1س

 الوطن العربى ؟ : تنوع المناخ فى 2س

 فى الوطن العربى؟ ة: زيادة الطلب على المنتجات الزراعي 3س

 ؟ة : طول سواحل الوطن العربى وبحاره المتعدد 4س

 : تقدم تكنولوجيا تسييل ونقل الغاز الطبيعى ؟ 5س

 : تفوق السلع األجنبية على السلع العربية من حيث السعر والجودة ؟ 6س

 التجارة الحرة بين الدول العربية ؟: توقيع إتفاقية منطقة  7س

 : تنوع مقومات الجذب السياحى فى الوطن العربى ؟ 8س

 : تذبذب العالقات العربية وخاصة السياسية ما بين عالقات تعاون وخالف ؟ 9س

 

 : قارن بين : السادسالسؤال 

 ( قارن بين أهم المعادن الموجودة فى الوطن العربى .1

 ( الصخور االقتصادية .2

 ( أهم حقول البترول فى الوطن العربى .3

 ( الصادارات والواردات العربية .4

 –النسبة من االنتاج العالمى  –( قارن بين البترول والغاز الطبيعى من حيث : األهمية 5

 أهم الدول المنتجة  –النسبة من االحتياطى 

 ( أهم المنظمات العربية .6
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 طائرـالخ

  -( أمامك خريطة صماء للجناح العربى االفريقى ، اكتب ما تشير اليه األرقام التى عليها :1

 ..................البحر  -1

أكبر الدول العربية إنتاجا  للحديد  -2

.............. 

أكبر الدول العربية إنتاجا  للفوسفات  -3

.............. 

 ..................دولة تنتج الفحم  -4

 ..................حقل بترول  -5

 ..................حقل بترول  -6

 ..................دولة بها صناعات غذائية  -8

 

 ، اكتب ما تشير اليه األرقام التى عليها :  ( أمامك خريطة صماء للوطن العربى2

 ..................المحيط  -1

 ..................المحيط  -2

 ..................البحر  -3

 ..................مضيق  -4

 ..................ا للمنجنيز أكبر الدول العربية إنتاج   -5

 ............ا للغاز الطبيعى أكبر الدول العربية إنتاج   -6

 ..................دولة منتجة للفوسفات  -7

 ..................دولة تولد الطاقة الكهرومائية  -8
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 ( أمامك خريطة صماء للوطن العربى وضح عليها ما يأتى :3

 ..................أكبر الدول العربية إنتاجا  للحديد  -1

 ..................أكبر الدول العربية إنتاجا  للفوسفات  -2

 ................أكبر الدول العربية إنتاجا  للغاز الطبيعى  -3

 ..................دولة منتجة للبترول   -4

 ..................دولة منتجة للمنجنيز   -5

 ..................دولة تستغل األنهار فى توليد الطاقة الكهرومائية  -6

 ..................حقل بترول فى العراق  -9
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 التاريخ : اثانيًً

  -تية :أكمل العبارات اآل -: 1س

 عام حكم خاللها...............  واستمرت لمدة.................  قامت الدولة األموية على يد -1

 خليفة .................. 

 .................. تولى عبد الملك بن مروان الخالفة عام  -2

 فى دمشق .................. قام الوليد بن عبد الملك ببناء  -3

 ( .) عم النبى.................  ينسب العباسيون الى -4

 .  قرون................  أستمرت الخالفة العباسية قرابة  -5

 ................ . أول خلفاء بنى العباس هو -6

 .خيه األمين أبعد .................  تولى الخليفة -7

 ................،  ................،  ...............،  ............... سالميةمن أسس قيام الحضارة اإل -8

 .  ................. كان نظام الخالفة فى عهد الخلفاء الراشدين قائما  على – 9

 ................. ، ..............  من القواعد األخالقية التى قامت عليها الخالفة اإلسالمية -10

 .  ................. عهدبينما نشأة األسطول فى ................. نشأة الدواوين فى عهد  -11

 . ................. قتصادى للدولة األسالمية فى عهدابدأت فكرة وضع نظام  -12

 .................. ، ................. ، .................  من إيرادات بيت المال -13

  وانشاء مؤسسات إجتماعية..................  من مصروفات بيت المال -14

 ............... .، ............... ، ................  سالمية بالزراعة فقامت ب هتمت الدولة اإلا -15

 ( من قول أو فعل .صدر عن الرسول ) .............. يهتم بتدوين ما علم -16

 وابن االثير وابن هشام . من أشهر المؤرخين المسلمين ........................ -17

 الحسن بن الهيثم فى علم ......................... .نبغ  -18

 .................قامت الدولة الفاطمية فى بالد  -19

 .................سلطان حلب بينما إستنجد ضرغام ................. إستنجد شاور  -20

 .  الذى أحبه وقربة إليه................. التحق صالح الدين فى شبابه بجيش  -21

 عام . ................. أستمرت الحمالت الصليبية لمدة  -22
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وتولى راية الجهاد من بعده ................. تولى نور الدين محمود قبل تحقيق حلمه وهو  -23

................. 

 عام . ..............إستمر بيت المقدس فى يد الصليبين لمدة  -24

 .................عام ................. توفى صالح الدين فى  -25

 من الزمان . ................. حكم المماليك مصر قرابة  -26

 طريق رأس الرجاء الصالح . ................. إكتشف  -27

...............  1516عام .............. إنتصر السلطان العثمانى على المماليك فى موقعة  -28

 . 1517عام 

 .................الشورى مبدأ إسالمى يقوم على إستشارة  -29

 الذى نعيش فيه . .................تسهم المشاركة التطوعية فى بناء  -30

 . .................، ................. من معوقات المشاركة التطوعية  -31

 .................. و ................. من حقوق المتطوع يتلقى المتطوع  -32

 . ................و  ................ و ................. يتصف أهل الشورى فى اإلسالم ب   -33

 . .................و .................  تؤمن الديمقراطية بالمسئولية -34

 . .................و .. ...............الديمقراطية كلمة مكونة من لفظين يونانيين هى  -35

 ( مع التصويب ( أو عالمة )( ضع عالمة ) 2)

  ( )          . فتح قتيبه بن مسلم بالد الهند -1

 (     )       .أنشأ عبد الملك بن مروان ديوان الخاتم  -2

   (  )       .بايع الحسين بن على معاوية بالخالفة  -3

 ( )      . الرياضياتنبغ الخوارزمى فى علوم  -4

 (  )     .  يعد العصر االموى عصر أزدهار الترجمة -5

 ( )   . هم مراكز نقل الحضارة اإلسالمية لوسط وجنوب أورباأتعد صقلية من  -6

 ( )     . بى سفيانأموية على يد معاوية بن قامت الدولة األ -7

 (  )       . تميز العصر العباسى األول بالضعف -8

 (  )    . عرفت الوزارة لفظا  ومعنى فى عهد الخلفاء الراشدين -9

 (  )      .تعد العشور من إيرادات بيت مال المسلمين  -10

  ( )    . تميزت أوروبا فى العصور الوسطى بالعلم والحضارة -11
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 ( قارن بين كل من 3)

 .موية من حيث التاريخ والقائد والنتائج سالمية فى عهد الدولة األالفتوحات اإل -1

 .نظام الخالفة فى عهد الراشدين ونظام الخالفة فى عهد األمويين والعباسين  -2

 ( ما أهم أعمال كل من 4)

 المعتصم  –المأمون  –هارون الرشيد  –أبو جعفر المنصور  –أبو العباس 

 بم تفسر : ( 5)

 الثانى .أطلق على عبد الملك بن مروان المؤسس  -1

 أمر عبد الملك بن مروان بتنقيط المصحف .  -2

 .يعتبر عصر الوليد بن عبد الملك العصر الذهبى للدولة األموية  -3

 . ضعف وسقوط الدولة األموية -4

 .للدولة اإلسالمية ول بالعصر الذهبى يسمى العصر العباسى األ -5

 نهيار. اكان العصر العباسى الثانى عصر ضعف و -6

 شجع المأمون حركة الترجمة . -7

 يعتبر أبوجعفر المنصور المؤسس الحقيقى للدولة العباسية .           -8

 سقوط الدولة العباسية . -9

 إهتمام المعتصم بالجيش .  -10

 تطور النظام االقتصادى للدولة اإلسالمية فى عهد عمر بن الخطاب . -11

 سالمية .أزدهار حركة التجارة فى عهد الدولة اإل -12

 دخول كثير من الناس فى اإلسالم على يد التجار المسلمين . -13

 نشأة األسطول فى عهد عثمان بن عفان . -14

 نشأة الدواوين فى عهد عمر بن الخطاب . -15

 اهتمام المسلمين بالمحافظة على اللغة العربية . -16

  . سالم بالبحث العلمىاهتم اإل -17

  . رجمةإهتم المسلمون بالت -18

  . تقدم المسلمون فى كافة المجاالت -19

  . وتعليمية ةينيدالمسجد يعد مؤسسة  -20
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  . إهتمام المسلمين بعلوم اللغة -21

 ظهور الدول المستقلة بمصر . -22

 رغبة الفاطميين فى االستيالء على مصر . -23

 ضعف وإنهيار الدولة الفاطمية . -24

 بتكوين جبهه إسالمية موحده . إهتمام صالح الدين األيوبى -25

 قيام معركة حطين . -26

 إنتهاء الدولة األيوبية . -27

 شهرة دولة المماليك . -28

 إنتصار المسلمين على المغول فى معركة عين جالوت . -29

 شهرة الظاهر بيبرس . -30

 تدهور األحوال األقتصادية لدولة المماليك . -31

 سقوط دولة المماليك . -32

 قيام مبدأ الشورى على استشارة أهل العلم والصالح والتقوى . -33

 أهمية العمل التطوعى . -34

 ( ما النتائج المترتبة على :6)

 ( انفتاح الحضارة اإلسالمية على الحضارات اآلخرى ؟1

 ( محاوالت األمويين لفتح القسطنطينية ؟2

 ه  ؟ 132( معركة الزاب عام 3

 اإلسالمية ؟ ( إنشاء األسطول فى الدولة4

 ( اتقال أوروبا بالحضارة اإلسالمية ؟5

 ( أمانة وسماحة التجار المسلمين ؟6

 ( تولية العهد ألكثر من واحد فى الدولة العباسية ؟7

 ( الحملة الصليبية األولى ؟8

 م ؟ 1187ه  /  853( معركة حطين عام 9

 ( استيالء المغول على مدينة بغداد ؟10

 م ؟ 157على يد السلطان العثمانى سليم األول عام ( هزيمة المماليك 11

 ( قيام الحكم اإلسالمى على عدة دعائم مثل المساواة والتسامح والحرية ؟12
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 أولا: اجلغرافيـا

 السؤال األول : بم تفسر :

 فى الوطن العربى ةأهمية الزراع -1

 توفير إحتياجات السكان من الغذاء -1  

 من سكان الوطن العربى. :50عمل حيث يعمل بها أكثر من  توفير فرص -2  

 ةمصدر للمواد الخام التى تقوم عليها الصناع -3  

 توفير رؤوس األموال التى تستخدم فى إقامة المشروعات -4  

 عدة مشكالت ؟ ةتواجه الزراع -2

 ةللزراع ة( عدم إستغالل كل األرض الصالح1سبب     

 فى الواطن العربى على األمطار ةالزراعي ضىا( إعتماد معظم األر2  

 ةفى الزراع ة( قلة إستخدام األساليب الحديث3  

 ( مشكله التصحر4  

 القمح اليكفى حاجه االستهالك فى مصر ؟ -3

 االستهالك. ة( زياد2   السكان ة( زياد1 سبب  

 رز فى شمال الدلتا بمصر ؟تركز زراعه األ -4

 . ةوتربه طيني ةحراره مرتفعه ومياه رى وفيرلتوافر عوامل نموه من درجه  

 شهره القطن المصرى ؟ -5

 هبياض -3  هنعومه خيوط -2    ةطويل التيل -1 

 شهره اليمن بزراعه البن ؟ -6

 .خصبه  ةلتوافر عوامل نموه من حراره مرتفعه وأمطار غزيرة وترب 
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 اعتماد معظم دول الوطن العربى على االمطار فى الزراعة ؟ -7

 من األراضى الزراعية فى الوطن العربى . :80ألنه يعتمد عليه  - 

وبية نللوطن العربى ، األجواء الجألن الزراعة تعتمد على المطر فى األجزاء الشمالية  -

 مثل اليمن ، جنوب الصومال ، جنوب موريتانيا .

 الدواجن ةبتربي ةعربيالتقوم الدول  -8

 . من لحمها وبيضها ة( االستفاد2  . ( لسد العجز من اللحوم الحمراء1 

 االغنام أكثر الحيوانات انتشاراً فى الوطن العربى؟ -9

 . بسبب فقر المراعى 

 تحتل السوادن المركز االول فى تربيه االبقار؟ -10

 ) حشائش السافانا ( ةبسبب توافر المراعى الطبيعي 

 يربى الجاموس فى البيئة الفيضية ؟ -11

 الجفاف أو البرودة الشديدة .ألنه ال يتحمل  

 بالرغم من طول السواحل العربية إى أن إنتاجها من االسماك قليل ؟ -12

 استخدام الصيادين األساليب البدائية فى الصيد . -1

 تلوث الماء أدى لقتل عدد كبير من األسماك . -2

 ترك الصيادين لحرفة الصيد وأتجاههم إلى استخراج البترول الصناعة . -3

 الصيد فى أوقات ممنوعة وشباك ضيقة . -4

 تكلف وسائل نقل وحفظ األسماك . -5

 تباين "إختالف" توزيع الثروة المعدنية فى الوطن العربى؟  -13

 لتبادل سكان الوطن العربى هذه الثروات فيما بينهم .  -1 

 تزايد تقارب وتوحد الوطن العربى .  -2 

 أهمية البترول فى الوطن العربى ؟  -14

 ( يستخدم فى إدارة المصانع ووسائل النقل . 1 

 ( نستخرج منه العديد من المتشتقات مثل الغاز ، البنزين . 2 

 ( تدخل مشتقات البترول فى العديد من المنتجات مثل "الكيمياويات ، االلياف الصناعية". 3 

  طن العربى.( مصدر رئيسى لدخل معظم دول الو4 
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 أهمية الغاز الطبيعى؟  -15

 أقل تلوثا  للبيئة .  -2   رخص سعره .  -1 

 إرتفاع سعراته الحرارية .  -4    سهولة نقله .  -3 

 أهمية الصناعة فى الوطن العربى ؟  -16

 .  ( توفير فرص عمل للشباب2  ( تسد حاجات السكان من المواد المختلفة . 1 

    .  القومى( زيادة الدخل 3 

 ( زيادة قيمة المواد الخام من خالل التصنيع .4

 وجود مشكالت الصناعة فى الوطن العربى؟  -17

 ( التركيز على الصناعات االستخراجية والتعدينية الملوثة للبيئة . 1 

 ( تشابة الكثير من الصناعات فى الدول العربية . 2 

 .  ( إنخفاض المستوى العلمى للعمالة العربية3 

 ( االعتماد على إستيراد اآلالت ومستلزمات اإلنتاج االساسية . 4 

 أسباب ضعف التجارة بين الدول العربية؟  -18

 ( مشكالت فنية : تعدد مواصفات المنتج نفسه . 1 

 ( مشكالت إدارية : تتعلق بالروتين وإجراءات النقل بين الدول العربية . 2 

 العربية .  ( منافسة السلع اإلجنبية للسلع3 

 ( تشابة االنتاج العربى . 4 

 تقتصر تربية الجاموس على مصر والعراق . -19

ألن الجاموس ال يتحمول الجفواف أو البورودة الشوديدة لوذلك يربوى فوى البيئوة الزراعيوة التوى 

 تنتشر فى مصر والعراق .

 قلة االنتاج السمكى فى الوطن العربى رغم طول سواحله . -20

 بسبب استخدام الصيادين االساليب البدائية فى عمليات الصيد . - 

 تلوث المياه . - 

 ترك الصيادين لحرفة الصيد وأتجاهم الستخراج البترول والصناعة . - 

 الصيد فى االوقات الممنوعة . - 

 تخلف وسائل نقل وحفظ األسماك . - 
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 يعد الفوسفات أهم الصخور االقتصادية . -21

دبووغ  –المبيوودات الحشوورية  –فات يوودخل فووى العديوود موون الصووناعات مثوول االسوومدة ألن الفوسوو

 الطوب الحراراى . –الجلود 

 تعدد أنواع السياحة بالوطن العربى ؟ -22

 الطبيعة الخالبة . –المناخ  –الموقع المتميز ← توافر مقومات السياحة ... طبيعية 

توافر وسائل  –توافر األمن واألمان  –توافر الفنادق والقرى السياحية ← مقومات بشرية 

 النقل والمواصالت واالتصال ومظاهر الحضارة .

 السياحة من األنشطة االقتصادية المهمة فى الوطن العربى ؟ -23

تحقيق  –توفير فرص العمل للشباب  -ألنها تعمل على : زيادة الدخل القومى العربى 

 ل الالزمة للمشاريع .توفير األموا –التقارب والتفاهم بين الشعوب 

 عدم تحقيق التكامل االقتصادى بين الدول العربية بشكل كبير ؟ -24

 بسبب :

تذبذب العالقات العربية وخاصة السياسية ما بين عالقات تعاون وخالف وانعكاس ذلك  -1

 على التعاون االقتصادى العربى .

 تشابه اإلنتاج بين الدول العربية . -2

 األجنبية للسلع العربية من حيث السعر والجودة .منافسة السلع  -3

 إنشاء منطمة السياحة العربية ؟ -25

 تعزيز مبدأ الشراكة بين الدول العربية فى مجال السياحة  -1 لتعمل على : 

 تنسيق سياسات التسويق والترويج السياحى للدول العربية . -2

 اون العربى ؟ضرورة االهتمام بتكنولوجيا المعلومات لدعم التع -26

 لتطوير الخدمات المساندة للتجارة بين الدول العربية مما يدعم التكامل االقتصادى العربى .

 ضعف التجارة بين الدول العربية ؟ -27

 التشابه فى المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية فى الدول العربية . - بسبب :

 نفسه فى الدول العربية .المشكالت الفنية وتعدد مواصفات المنتج  -   

 المشكالت اإلدارية والتى تتعلق بالروتين وإجراءات النقل بين الدول العربية . -   

 منافسة السلع األجنبية للسلع العربية من حيث السعر والجودة . -   
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الدراسات اإلجتماعية

 

 تية السؤال الثانى : أكمل العبارات اآل

  . الوطن العربىمن مساحة  :5بالوطن العربى  ةالمزروع ةتقدر المساح -1

 .ة من سكان الوطن العربى بحرفة الزراع :50يعمل نحو أكثر من -2

 . ةبشريوعوامل  ةطبيعي إلى عوامل ةتنقسم عوامل قيام الزراع -3

 .ة إنتاجيا  للحبوب الغذائي ةأكبر الدول العربي مصر تعتبر -4

 . نتاج التمرإالمركز األول فى  العراق من أشجار النخيل فى العالم وتحتل :90 يقدم الوطن العربى -5

 ا له.إنتاج   ةأولى الدول العربي فلسطين من إنتاج الموالح وتعد :10 يسهم الوطن العربى بنحو -6

  . من مساحة الوطن العربى :32تبلغ مساحه المراعى  -7

 .ية حيث البيئه الفيض العراق و مصر تقتصر تربيه الجاموس على -8

 . السودان فى الوطن العربى ةالتى تمتلك ثروة حيوانيأكثر الدول  -9

 . المغرب دولة فى إنتاج األسماك ةأولى الدول العربي -10

 . زحف الرمال،  الجفاف الطويليحدث التصحر بسبب  -11

ا فى الوطن العربى . األرزيعتبر  -12  أقل الحبوب الغذائية انتشار 

 المركز األول فى انتاج الشعير . المغربتحتل دولة  -13

 أولى دول الوطن العربى فى إنتاج األسماك . المغربتمثل  -14

 .  العراق،  المغرب،  مصرمن أهم الدول العربية التى تقوم بتربية الخيول األصيلة  -15

والرصررا  ، المنجنيررز  ، النحرراس الفوسررفاتأكبوور وأهووم الوودول العربيووة فووى إنتوواج  المغررربتعتبوور  -16

  . والزنك

 أولى الدول العربية فى إنتاج وتصدير الحديد الخام . موريتانياتعتبر  -17

من إحتياطى  :30من االنتاج العالمى للغاز الطبيعى و يمتلك   :14يسهم الوطن العربى ب   -18

 العالم من الغاز الطبيعى . 

 .  السعودية ، اإلمارات ، قطرالجزائر ، الدول العربية األسيوية المنتجة للغاز الطبيعى  -19

مصرر ، السرودان ، العرراق ، من الدول التى تستخدم الطاقة الكهرومائية فوى الووطن العربوى  -20

  . وجود األنهاربسبب   المغرب

ا خالل القرن  -21 ا كبير   .  العشرينشهدت الصناعة العربية تطور 

  . مليار دوالر 43232يبلغ حجم واردات الوطن العربى من الخارج  -22
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 .  من جملة التجارة الخارجية العربية :12تصل نسبة التجارة البينية إلى  -23

 . مستلزمات إنتاجأما الواردات فمعظمها  مواد أوليةمعظم الصادرات العربية  -24

 . م 1959أنشىء مجلش الوحدة االقتصادية العربية عام  -25

 . م 1945أنشئت جامعة الدول العربية عام  -26

 فى وسائل تحقيق التكامل االقتصادى العربى : -27

 تحديث وتفعيل االتفاقيات العربية فى مجال االستثمار الزراعى والصناعى . -1

 المشروعات الزراعية والصناعية المشتركة.تشجيع القطاع الخا  العربى على إقامة  -2 

 من إيراد السياحة العالمية . : 732تحصل الدول العربية على  -28

 . الدينيةزيارة المسجد األقصى من السياحة  -29

 . مقومات بشرية،  مقومات طبيعيةمن مقومات السياحة  -30

المنرا  ،  المسراحة الكبيررةمن مقومات التكامل االقتصادى بالوطن العربى الموقع المتميز ،  -31

 . األنشطة والموارد االقتصادية لكل دولة،  المتنوع

سررررياحة المررررؤتمرات ،  زيررررارة األمرررراكن التاريخيررررةموووون أمثلووووة السووووياحة العلميووووة والثقافيووووة  -32

 . والمهرجانات والمعارض

 . سياحة وقائية،  سياحة عالجيةحة الطبية إلى تنقسم السيا -33

  -ليه العبارات :إتشير  كتب ماا -السؤال الثالث :

ا كامال   -1  (التصحر ) . تناقص قدرة األرض على االنتاج الزراعى أو تدهورها تدهور 

 (مطاراأل )   . المصدر الرئيسى لرى االراض الزراعيه فى الوطن العربى -2

 مثل القمح واالرز والذرة الشامية والرفيعة .محاصيل يعتمد عليها االنسان فى غذائه  -3

 (ةغذائي محاصيل)          

 ة .كم / ساع 64تمارس فى الوطن العربى وتتسابق الهجن بسرعه تصل إلى  ةشعبي ةهى رياض -4

 (الهجن سباق)          

  ة حسب غنى هذه المراعى .ى بها حيوانات مختلفعوترمراعى تنمو طبيعيا  دون تدخل االنسان   -5

 (ةطبيعي مراعى)          

 (احتياطى البترول)    كمية البترول المخزونة فى باطن األرض . -6
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 (دخل قومى)  مجموع الدخول الخام إلى مواد وأدوات يستفيد منها اإلنسان . -7

 (صادرات)  ول اآلخرى .السلع والمنتجات والخدمات التى تبيعها الدول للد -8

 (واردات) خرى .تشير تشتريها الدول من الدول األ السلع والمنتجات والخدمات التى -9

 (ناتج محلى إجمالى) إجمالى ما تنتجه الدولة من القطاعات االقتصادية المختلفة خالل عام . -10

 (عريفة جمركيةت) الرسوم التى تفرض على السلع التى تستوردها الدولة من الخارج . -11

 ( مع التصويب ( أو عالمة )ضع عالمة )  -السؤال الرابع :

 ()  .تعتبر مصر أولى دول الوطن العربى فى إنتاج القمح  -1

 ( شمال)  . الوطن العربى جنوببنجر السكر فى  ةتتركز زراع -2

 ( المحاصيل الصيفية)  . ةالشتوييعتبر القطن وقصب السكر من المحاصيل  -3

 ( مصر)   .العربى  المغربرز فى دول األ ةتتركز زراع -4

 ()  . من أشجار النخيل :90يضم الوطن العربى حوالى  -5

 على : ةلنتائج المترتبا السؤال الخامس : ما

 : قيام الزراعه فى الوطن العربى؟1س

 .إستقرار االنسان  -1 

 .وحضارة بالد الرافدين  ةالقديم ةالمصري ةقيام أعرق الحضارات مثل الحضار -2 

 : تنوع المنا  فى الوطن العربى ؟2س

 ة .تنوع المحاصيل الزراعي 

 : زيادة الطلب على المنتجات الزراعيه فى الوطن العربى؟3س

   . ( التوسع فى النشاط الزراعى1  أدى ذلك إلى:

 . االنتاج وتحسينه ة( زياد2   

 ؟ة : طول سواحل الوطن العربى وبحاره المتعدد4س

 .ة المائي ةأدى ذلك إلى غنى الوطن بالثرو 

 : تقدم تكنولوجيا تسييل ونقل الغاز الطبيعى ؟ 5س

 أدى ذلك لتزايد إنتاج الوطن العربى من الغاز الطبيعى .
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 : تفوق السلع األجنبية على السلع العربية من حيث السعر والجودة ؟ 6س

األجنبية بدال  من المنتجات العربية وبالتالى أدى ذلك على االقبال على شراء المنتجات 

 ضعف حجم التبادل التجارى بين البالد العربية .

 : توقيع أتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية ؟ 7س

 ترتب على ذلك خفض التعريفة الجمركية .

 : تنوع مقومات الجذب السياحى فى الوطن العربى ؟ 8س

 ع السياحة فى الوطن العربى .ترتب على ذلك تعدد أنوا

 : تذبذب العالقات العربية وخاصة السياسية ما بين عالقات تعاون وخالف ؟ 9س

 ترتب على ذلك تأخر الدول العربية فى تحقيق التكامل االقتصادى العربى .

 

 السؤال السادس : قارن بين :

 المعدن
 وجه المقارنة 

 الدول المنتجة حسب الترتيب  األهمية االقتصادية 

 الحديد 

 صناعة حديد التسليح -1

 الكبارى  -2

 وسائل النقل.  -3

 مصر  -3موريتانيا          -1

 المغرب   -4الجزائر           -2

 المنجنيز 
 الصلب  -1

 مواد الطالء  -2

 مصر  -2المغرب           -1

 الجزائر  -3

 النحاس 
 عمان -2المغرب           -1 أسالك الكهرباء والتليفون  -1

 الجزائر  -3

الرصا   

 والزنك

البطاريات السائلة أسالك الكهرباء ، 

 السبائك. 

 تونس  -2المغرب          -1

 الجزائر  -3
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 الصخور االقتصادية

الصخور 

 االقتصادية 

 وجه المقارنة 

 الدول المنتجة لها  اإلنتاج  األهمية االقتصادية 

 الفوسفات 

 األسمدة  -1

 المبيدات  -2

 دبغ الجلود  -3

 الطوب الحرارى  -4

 من االنتاج العالمى :33

 من االحتياطى العالمى :40

 ( تونس2( المغرب       1

 ( سوريا4( األردن        3

 ( مصر5

 - الصناعات الكيميائية الكبريت 
 ( الجزائر 2( العراق         1

 ( سوريا 3

 
 أهم حقول البترول فى الوطن العربى 

 أهم الحقول الدول م أهم الحقول الدولة م

 أمال ، زلطن ، مبروك.  ليبيا 1 الغوار، السفانية ، أبقيق ، القطيف  السعودية 1

 خانقين  كركوك  العراق 2

 الزبير 

مرجان ، العلمين ، أبو الغراديق ،  مصر 2

 رأس غارب ، بالعيم

 حاسى مسعود ، عجيلة  الجزائر 3 مربان ، زاكوم  األمارات 3

 هيجلج -أبو جبره   السودان 4 عوالى  البحرين 4

 
 الصادارات والواردات العربية : 

 الواردات العربية الصادرات العربية

 النفط والغاز الطبيعى و الفوسفات.  -1

محاصوووويل زراعيووووة مثوووول الخضووووروات  -2

 والفاكهة واألرز . 

 األسمنت والمنسوجات .  -3

 األسماك والصمغ العربى .  -4

 األدوية وأدوات كهربائية .  -5

مسووتلزمات إنتوواج مثوول اآلآلت ، معوودات  -1

 النقل التقيلة . 

 المواد الغذائية مثل القمح والزيوت .  -2

 األدوية والعطور والمالبس . -3

 الطائرات والسفن والسيارات .  -4

 اإللكترونيات مثل أجهزة الكمبيوتر.  -5
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 قارن بين البترول والغاز الطبيعى من حيث :

 الغاز الطبيعى البتـرول وجه المقارنة

 األهمية

 أهم مصادر الطاقة -1

 يستخدم فى إدارة المصانع ووسائل النقل -2

 بنزين( –يستخرج منه مشتقات )سوالر  -3

العربيووة مصوودر للوودخل لعديوود موون الوودول  -4

 خاصة دول الخليج .

 أقل تلويث  ا للبيئة . -1

 سهل النقل  -2

 سعراته الحرارية عاليه . -3

 رخيص الثمن مقارنة بالبترول . -4

النسبة من 

اإلنتاج 

 العالمى

من اإلنتاج العوالمى  :28ينتج الوطن العربى 

 للبترول .

موووون اإلنتوووواج  :14ينووووتج الوووووطن العربووووى 

 العالمى للغاز الطبيعى .

النسبة من 

االحتياطى 

 العالمى

موون االحتيوواطى  :60يمتلووك الوووطن العربووى 

 العالمى للبترول .

موون االحتيوواطى  :30يمتلووك الوووطن العربووى 

 العالمى للغاز الطبيعى .

أهم الدول 

 المنتجة :

البحوورين  –اإلمووارات  –العووراق  –السووعودية 

 السودان  –الجزائر  –مصر  –ليبيا  –

 مصر  –الجزائر  –السعودية  –قطر 

 

 أهم المنظمات العربية :

" الكويت" تعمول علوى تنسويق الجهوود بوين الودول العربيوة المنتجوة للونفط فوى منظمة األوابك :  -1

 مجال استخراج النفط وتصديره .

" جدة" السعودية تقوى مبدأ الشراكه بين الدول العربيوة فوى مجوال  المنظمة العربية للسياحة : -2

 تنسيق سياسات التسويق والترويج السياحى للدول العربية . –السياحة 

"الخرطوم" السودان لتنميوة المووارد الزراعيوة والحيوانيوة  المنطمة العربية للتنمية الزراعية : -3

 . صيانة المراعى والغابات فى الدول العربية –

" الربواط " المغورب لتشوجيع التعواون العربوى  المنطمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينيرة : -4

 واالستثمارات فى مجالى الصناعة والتعدين .
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تحقيووق  –" القوواهرة " مصوور لتنسوويق العالقووات بووين الوودول العربيووة  جامعررة الرردول العربيررة : -5

العمل علوى إنشواء مؤسسوات ومنظموات تعمول  –فة التعاون بين الدول العربية فى مجاالت مختل

 على دعم التكامل االقتصادى العربى .

 "القاهرة" مصر تحقيق الوحدة االقتصادية والعربية . مجلس الوحدة االقتصادية العربية : -6

 

 ائطالخر

  -( أمامك خريطة صماء للجناح العربى االفريقى ، اكتب ما تشير اليه األرقام التى عليها :1

  المتوسطالبحر  -1

  موريتانياأكبر الدول العربية إنتاجا  للحديد  -2

 المغربأكبر الدول العربية إنتاجا  للفوسفات  -3

 الجزائردولة تنتج الفحم  -4

  زلطنحقل بترول  -5

  العلمينحقل بترول  -6

  مصردولة بها صناعات غذائية  -8

 

 ، اكتب ما تشير اليه األرقام التى عليها :  ( أمامك خريطة صماء للوطن العربى2

  األطلنطىالمحيط  -1

 الهندىالمحيط  -2

 األحمرالبحر  -3

 طارق جبلمضيق  -4

  المغربأكبر الدول العربية إنتاجا  للمنجنيز  -5

 الجزائرأكبر الدول العربية إنتاجا  للغاز الطبيعى  -6

  سوريادولة منتجة للفوسفات  -7

  السوداندولة تولد الطاقة الكهرومائية  -8
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 ( أمامك خريطة صماء للوطن العربى وضح عليها ما يأتى :3

  موريتانياأكبر الدول العربية إنتاجا  للحديد  -1

  المغربأكبر الدول العربية إنتاجا  للفوسفات  -2

  الجزائرأكبر الدول العربية إنتاجا  للغاز الطبيعى  -3

  السعوديةدولة منتجة للبترول   -4

  مصردولة منتجة للمنجنيز   -5

  السوداندولة تستغل األنهار فى توليد الطاقة الكهرومائية  -6

  كركوكحقل بترول فى العراق  -9
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 التاريخ : ثانياا

 تية : : أكمل العبارات اآل 1س

 14 عام حكم خاللها 91 واستمرت لمدة معاوية بن أبى سفيان قامت الدولة األموية على يد -1

 خليفة .

 . هجرياً  65تولى عبد الملك بن مروان الخالفة عام  -2

 فى دمشق . المسجد األموىقام الوليد بن عبد الملك ببناء  -3

 ( .عم النبى ) العباس ينسب العباسيون الى -4

 قرون.  5أستمرت الخالفة العباسية قرابة  -5

 أبو العباس . العباس هوأول خلفاء بنى  -6

 .بعد أخيه األمين  المأمون تولى الخليفة -7

 الدين االسالمى ، العلم ، القواعد األخالقية ، اللغة العربية . من أسس قيام الحضارة األسالمية -8

 .  الشورى كان نظام الخالفة فى عهد الخلفاء الراشدين قائما  على – 9

 . العدل ، التسامح قامت عليها الخالفة اإلسالميةمن القواعد األخالقية التى  -10

  . عثمان بن عفان بينما نشأة األسطول فى عهد عمر بن الخطابنشأة الدواوين فى عهد  -11

 . عمر بن الخطاب سالمية فى عهدقتصادى للدولة اإلابدأت فكرة وضع نظام  -12

 . الزكاة ، الخراج ، الجزية من إيرادات بيت المال -13

  نشاء مؤسسات إجتماعية.إو االنفاق على الفقراء والمحتاجين من مصروفات بيت المال -14

صالح األراضى إشق الترع ، أقامة القنوات ،  هتمت الدولة االسالمية بالزراعة فقامت ب ا -15

 . الزراعية

 ( من قول أو فعل .صدر عن الرسول ) يهتم بتدوين ما الحديث علم -16

 وابن هشام . ابن االثير المؤرخين المسلمينمن أشهر  -17

 . الفيزياءنبغ الحسن بن الهيثم فى علم  -18

 . المغربقامت الدولة الفاطمية فى بالد  -19

 .  بالصليبيينسلطان حلب بينما إستنجد ضرغام  بنور الدين محمودإستنجد شاور  -20
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 الذى أحبه وقربه إليه .  نور الدين محمودإلتحق صالح الدين فى شبابه بجيش  -21

  عام . 200استمرت الحمالت الصليبية لمدة  -22

 وتولى راية الجهاد مون بعوده فتح بيت المقدستولى نور الدين محمود قبل تحقيق حلمه وهو  -23

  . صالح الدين األيوبى

 . عام 90إستمر بيت المقدس فى يد الصليبين لمدة  -24

 .  م1193هـ /  589عام  دمشقتوفى صالح الدين فى  -25

 من الزمان .  قرنين ونصفحكم المماليك مصر قرابة  -26

 طريق رأس الرجاء الصالح .  البرتغاليينإكتشف  -27

 وموقعرة الريدانيرة 1516عوام  مرج دابقإنتصر السلطان العثمانى على المماليك فى موقعه  -28

 . 1517عام 

  . أهل العلم الشورى مبدأ إسالمى يقوم على إستشارة -29

 الذى نعيش فيه . المجتمعتسهم المشاركة التطوعية فى بناء  -30

قلة ،  ضعف الوعى بأهمية العمل التطوعى لدى األفرادمن معوقات المشاركة التطوعية  -31

 . الخبرة والمعرفة بالعمل التطوعى

التقدير على العمل الذى ينال و  يتلقى التدريب والتوجيهمن حقوق المتطوع يتلقى المتطوع  -32

 . يقوم به

 . التقوى –الصالح و  العلميتصف أهل الشورى فى اإلسالم ب   -33

 . الجماعيةو  الفرديةتؤمن الديمقراطية بالمسئولية  -34

 . Kratesسلطة الحكم و  Demosلشعب الديمقراطية كلمة مكونة من لفظين يونانيين هى ا -35

 ( مع التصويب ( أو عالمة )( ضع عالمة )2)

 ما وراء النهر )×(        . فتح قتيبه بن مسلم بالد الهند -1

  بى سفيانأمعاوية بن  )×(    .أنشأ عبد الملك بن مروان ديوان الخاتم   -2

  الحسن بن على )×(      . بايع الحسين بن على معاوية بالخالفة -3

 ()      . نبغ الخوارزمى فى علوم الرياضيات -4

  العباسى)×(     . يعد العصر االموى عصر أزدهار الترجمة -5
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 ()هم مراكز نقل الحضارة اإلسالمية لوسط وجنوب أوربا أتعد صقلية من  -6

 ()   . بى سفيانأموية على يد معاوية بن قامت الدولة األ -7

  زدهارواأل ةبالقو ()     . تميز العصر العباسى األول بالضعف -8

 ( العباسيين)  . الوزارة لفظا  ومعنى فى عهد الخلفاء الراشدينعرفت  -9

  ()    .تعد العشور من إيرادات بيت مال المسلمين  -10

 بالجهل والتخلف ()   . تميزت أوروبا فى العصور الوسطى بالعلم والحضارة -11

 

 :( قارن بين كل من 3)

 موية من حيث التاريخ والقائد والنتائج سالمية فى عهد الدولة األالفتوحات اإل -1

وجه 

 المقارنة

فتح بالد ما 

 وراء النهر

فتح السند 

 "باكستان"

فتح شمال 

 إفريقية

فتح المغرب 

 االقصى
 فتح االندلس

محاولة فتح 

 فرنسا

 - هـ 92 - - هـ 89 هـ86 التاريخ

 القائد
قتيبة بن 

 مسلم

محمد بن 

 القاسم

عقبة بن 

 نافع

موسى بن 

 نصير
 طارق بن زياد

عبد الرحمن 

 الغافقي

 النتائج
نشر االسالم 

 فى تلك البالد

نشر اإلسالم 

 بها

نشر 

 االسالم بها

نشر اإلسالم 

 بها

قامت بها 

حضارة 

إسالمية أنارت 

 العالم

هزم المسلمين 

فى معركة بالط 

شهداء على يد ال

 شارك مارتل

 

 
 نظام الخالفة فى عهد الراشدين ونظام الخالفة فى عهد األمويين والعباسين  -2

 موية والعباسيةعصر الدولة األ عصر الخلفاء الراشدين

 .* قائم على مبدأ الشورى 

* تميز عهدهم بالزهد فى المأكل والملبس 

 .  والمسكن

 .  * وقائم على مبدأ الوراثة

مظاهر العظمة * انتقلت مظاهر الحياه إلى 

 .  والترف
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 ( ما أهم أعمال كل من 4)

 المعتصم  –المأمون  –هارون الرشيد  –أبو جعفر المنصور  –أبو العباس 

 أهم األعمال الخلفاء

 أبو العباس

 

  أسس قواعد الدولة العباسية .( 1

 ( نقل عاصمة الخالفة إلى الكوفه ثم األنبار. 2

 .  وزوده بالمنارات لهداية المسافرين( جدد الطريق بين مكه والكوفه 3

أبو جعفر 

 المنصور

 المؤسس الحقيقى للدولة العباسية . -

 : أعماله

 ( قضى على الفتن والثورات. 2( نشر األمن واالمان فى البالد.       1

 .  ( بنى مدينة بغداد وإتخذها مركز للخالفه4.                ( راقب الواله وحاسبهم3

هارون 

 الرشيد

 سالمية وإزدهرت الزراعة والصناعة والتجارة اإل ةالدول ةإتسعت فى عهده رقع -

 .  سواقشيد القصور والحدائق واأل -

 .  قرب إليه العلماء وإزدهرت العلوم فى عهده -

 المأمون

 . ه (  218←  198تولى الخالفة فى الفترة من ) -

 : صفاته

 .  الترجمة وقضى على الثورات والفتن االهتمام بالعلم والعلماء وشجع حركة

 المعتصم
 .  عليهم ( حارب الروم وإنتصر2                 .  ( إهتم بالجيش1

 .  ( بنى مدينة سامراء4                 .  ( فتح عمورية3
 

 بم تفسر : ( 5)

 أطلق على عبد الملك بن مروان المؤسس الثانى . -1

 جمع كلمة المسلمين وقضى على الفتن . -  النه أعاد توحيد البالد . - 

 أمر عبد الملك بن مروان بتنقيط المصحف .  -2

 .  حتى يسهل على الناس حديثى العهد باالسالم قراءة القرآن قراءة صحيحة

 .يعتبر عصر الوليد بن عبد الملك العصر الذهبى للدولة األموية  -3

  . أعاد بناء المسجد النبوى ووسع الحرم المكى ( 1

 .  ( إهتم بالعمران ومهد الطرق وحفر اآلبار2

 .  سالمية( إهتم بالفتوحات اإل3 

 . مثل رعاية المرضى والمعاقين  (  إهتم بتقديم الخدمات االجتماعية للناس4 
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 . ضعف وسقوط الدولة األموية -4

 .  ( سبب ضعف االمراء والصراع بينهم1

 . المهمة  ( الصراع بين القبائل العربية على النفوذ والمناصب2

 ( كراهية الموالى لألمويين .3

 ( كثرة الثورات من الشيعة والخوارج نتيجة تعيين أثنين فى والية العهد .4

( الدعوة العباسية التى قام بها أبو مسلم الخراسانى حيث تمكن العباسيين من هزيمة االموييين 5

 ه  فى معركة الزاب . 132عام 

 .للدولة اإلسالمية ول بالعصر الذهبى يسمى العصر العباسى األ -5

ألن العباسين حافظوا على وحدة دولتهم وإستقاللها وأقاموا بها العديد من االصوالحات فوى 

 .  كافة المجاالت

 .  نهياراكان العصر العباسى الثانى عصر ضعف و -6

 . ة الدول المستقل( بسبب ظهور العديد من 1 

 . التتار( –( طمع فيها الغزاه مثل )الصليبين 2 

 شجع المأمون حركة الترجمة . -7

  حتى يستفيد العلماء المسلمين من مؤلفات الحضارات األخرى . 

 يعتبر أبوجعفر المنصور المؤسس الحقيقى للدولة العباسية .           -8

 .  ( قضى على الفتن والثورات2 . ة مان فى الدول( ألنه نشر االمن واأل1

ا للخالفة .4   .  وحاسبهم ة( راقب الوال3   ( بنى مدينة بغداد واتخذها مركز 

 سقوط الدولة العباسية . -9

 . ة بالدولة تراك والفرس( على الجيش واالدار( سيطره العناصر الغير عربية )األ1

 . االطماع بها مما شجع على زيادة  ( إتساع رقعة الدولة االسالمية2

 . بسبب تولية العهد ألكثر من واحد  ( الصراع بين أبناء البيت العباسى على الحكم3

 . أنغمسوا فى حياة الترف  ( تولى الحكم خلفاء ضعاف4

 إهتمام المعتصم بالجيش .  -10

 من أجل القضاء على الثورات التى نشبت فى عهده .
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 اإلسالمية فى عهد عمر بن الخطاب .تطور النظام االقتصادى للدولة  -11

التساع الدولة اإلسالمية وتعدد إيرادتها ومصروفاتها فأنشأ بيت المال لجموع ايورادات الدولوة 

 وأنفاقها .

 أزدهار حركة التجارة فى عهد الدولة اإلسالمية . -12

 نتيجة لتقدم الزراعة والصناعة فى الدولة اإلسالمية .

 اإلسالم على يد التجار المسلمين . دخول كثير من الناس فى -13

لتمسك التجوار المسولمين بمبوادإل اإلسوالم السومحة فوى البيوع والشوراء وعورف عونهم الصودق 

 واألمانة وسماحة البيع والشراء .

 نشأة االسطول فى عهد عثمان بن عفان . -14

 . لتأمين حدود الدولة اإلسالمية فى مصر وبالد الشام من غارات الدولة البيزنطية

 نشأة الدواوين فى عهد عمر بن الخطاب . -15

التساع الدولوة اإلسوالمية وكثورة األموور المتعلقوة بهوا فوى كافوة المجواالت المختلفوة السياسوية 

 والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية .

 اهتمام المسلمين بالمحافظة على اللغة العربية . -16

ختلفووة بعوود أن ترجمووت إليهووا كتووب الحضووارات أداة لتحصوويل العلوووم الم –ألنهووا لغووة القوورآن 

 القديمة فهى اللغة الرسمية للحضارة اإلسالمية .

 سالم بالبحث العلمى؟ اهتم اإل -17

 .  التقدم فى كافة المجاالت تحقيقمن أجل  

 ؟  إهتم المسلمون بالترجمة -18

 .  ضافة إليهالنقل معارف وعلوم االمم اآلخرى وفهمها واإل 

 تقدم المسلمون فى كافة المجاالت؟  -19

 .  بسبب التقدم العلمى الذى حققه المسلمين 

 وتعليمية؟  ةينيدالمسجد يعد مؤسسة  -20

 حيث كان له دور كبير فى دراسة العلوم الشرعية وعلوم اللغة والتاريخ والسير واالخبار.  

 إهتمام المسلمين بعلوم اللغة؟  -21

 للحفاظ على سالمة اللغة العربية من الضياع فهى لغة القرآن الكريم.  
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الدراسات اإلجتماعية

 

 ظهور الدول المستقله بمصر؟  -22

 ( بسبب ضعف الخلفاء العباسيين . 1 

 ( موقع مصر وبعدها عن مركز الخالفه العباسية . 2 

  ( إستعانة الخلفاء ببعض العناصر الغير عربية كالفرس واألتراك .3 

 رغبة الفاطميين فى االستيالء على مصر؟  -23

ا ألهمية موقعها الجغرافى والسياسى . 1   ( نظر 

 ( قربها من بالد  الشام والحجاز . 2 

 ( غنية بثرواتها االقتصادية . 3 

 ضعف وإنهيار الدولة الفاطمية ؟  -24

 ( بسبب ضعف خلفاء المستنصر باهلل . 1 

 منصب الوزارة .  ( التنافس بين شاور وضرغام على2 

 إهتمام صالح الدين االيوبى بتوحيد البالد اإلسالمية ؟  -25

 لمحاصرة الصليبيين فى بالد الشام والقضاء عليهم وتخليص بيت المقدس من أيديهم .  

 قيام معركة حطين؟  -26

 ( لتخليص بيت المقدس من أيدى الصليبيين . 1 

 ( إعتداء االمراء الصليبيين على قوافل الحجاج . 2 

 إنتهاء الدولة األيوبية؟  -27

 سبب مقتل توران شاه )آخر سالطين الدولة األيوبية( على يد المماليك. 

 شهرة دولة المماليك؟  -28

 ( ألن مصر إحتلت مركز الصداره فى العالم اإلسالمى . 1 

 ( إستطاعوا تصفية الوجود الصليبي فى بالد المسلمين . 2 

 ( تصدوا لخطر المغول وحموا الحضارة اإلسالمية من التدمير. 3 

 إنتصار المسلمين على المغول فى معركة عين جالوت؟  -29

 ( بسبب توحيد قطز الجبهة اإلسالمية  " توحيد المسلمين" . 1 

 محكمة . ( قوة إيمانهم والخطة العسكرية ال2 
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 شهرة الظاهر بيبرس ؟  -30

 نتيجة ألعماله الكبيرة ومنها : 

 ( مالحقة الصليبيين والتتار . 1

 ( إحياء الخالفة العباسية . 2 

 ( إهتم بشئون الزراعة وتحسنت أحوال البالد االقتصادية . 3 

 ( بنى مسجده الشهير بأسمه والمدرسة الظاهرية بالقاهرة .4 

 ل االقتصادية لدولة المماليك ؟ تدهور األحوا -31

بسووبب إكتشوواف البرتغوواليين طريووق رأس الرجوواء الصووالح فتحولووت التجووارة بووين الشوورق 

 والغرب إليه دون المرور بمصر. 

 سقوط دولة المماليك ؟ -32

انتصووار السوولطان العثمووانى سووليم األول علووى المماليووك فووى موقعووة موورج دابووق بالشووام  -1

 وبعدها أصبحت مصر والية عثمانية .وموقعة الريدانية بمصر 

 التدهور االقتصادى لمصر بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح . -2

 قيام مبدأ الشورى على استشارة أهل العلم والصالح والتقوى ؟ -33

للتعرف على أرائهم فوى األموور السياسوية واالقتصوادية واإلجتماعيوة الخاصوة بالدولوة قبول 

 تنفيذها .

 العمل التطوعى ؟أهمية  -34

  لنسهم فى بناء مجتمعنا الذى نعيش فيه  -1

 لنكتسب العديد من القيم الروحية والخلقية  -2

    لنكتسب الثقة بالنفس . -3

 لنتعلم مهارات حياتية جديدة . -4

   لننال تقدير واحترام اآلخرين . -5

 للتعبير عن إلتزامنا وإيماننا الدينى . -6
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 مترتبة على :( ما النتائج ال6)

 ( انفتاح الحضارة اإلسالمية على الحضارات األخرى ؟1

استفادت الحضارة اإلسالمية من الحضوارات األخورى فأخوذت منهوا وأضوافت إليهوا وطورتهوا 

 لتخرج للعالم فى صورة إبداعية جديدة كانت نواة لبناء الحضارة األوروبية الحديثة .

 ؟( محاوالت األمويين لفتح القسطنطينية 2

 أدى إلى عدم نجاح المسلمين فى فتحها . - 

 استشهاد عدد من كبار الصحابة . - 

 تحول الروم لموقف الدفاع عن بالدهم بدال  من الهجوم على الدولة اإلسالمية . - 

 هـ ؟ 132( معركة الزاب عام 3

 أدى إلى هزيمة األمويين . -

 قتل آخر خلفاء األمويين مروان بن محمد فى مصر . - 

 مبايعة عبد هللا محمد " أبو العباس" خلفية للمسلمين ليعلن قيام الدولة العباسية . - 

 ( إنشاء األسطول فى الدولة اإلسالمية ؟4

  ترتب على ذلك :

 صد هجمات الدولة البيزنطية واالنتصار عليها فى معركة ذات الصوارى . -1

 فتح جزر البحر المتوسط مثل قبرص ورودس . -2

 وروبا بالحضارة اإلسالمية ؟( اتصال أ5

 ترتب على ذلك انتقال مظاهر الحضارة اإلسالمية فى كافة المجاالت إلى أوروبا .

 ( أمانة وسماحة التجار المسلمين ؟6

 أدى الزدهار التجارة فى الدولة اإلسالمية . -1

 دخول كثير من الناس فى اإلسالم . -2

 عباسية ؟( تولية العهد ألكثر من واحد فى الدولة ال7

ا فى ضعف الدولة العباسية .  أدى ذلك إلى الصراع بين أبناء البيت العباسى وكان ذلك سبب 

 ( الحملة الصليبية األولى ؟8

 طرابلس ( –بيت المقدس  –أنطاكية  –ترتب عليها إقامة إمارات صليبية  )الرها 



  

2
nd

 Preparatory 

الدراسات اإلجتماعية

 

 م ؟ 1187هـ /  853( معركة حطين عام 9

 المسلمين على الصليبيين .انتصار  -1 أدى ذلك إلى :

 اسر كل من أرناط وملك بيت المقدس . -2    

 التوجه إلى بيت المقدس واسترداده من الصليبيين . -3    

 ( استيالء المغول على مدينة بغداد ؟10

 قتل الخليفة العباسى المستعصم واسقاط الخالفة العباسية . -  : أدى إلى

 تخريب البالد . - 

 د وقتل العلماء وحرق الكتب وإلقاء ما تبقى منها فى نهر دجله .هدم المساج - 

 م ؟ 1517( هزيمة المماليك على يد السلطان العثمانى سليم األول عام 11

   نهاية دولة المماليك . -1  أدى ذلك إلى :

 أصبحت مصر والية عثمانية . -2

 والتسامح والحرية ؟( قيام الحكم اإلسالمى على عدة دعائم مثل المساواة 12

الكول يتمتوع  –ترتب على ذلك أن عاشت كول الطوائوف فوى الدولوة اإلسوالمية فوى أمون وأموان 

 تجاه الدولة الذى يحيا فى ظلها . بحقوقه التى كفلتها له الشريعة اإلسالمية وعليه واجباته

 




